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Kontrola i ocena osiągnięć

Celem oceniania jest zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, określenie jego
mocnych stron oraz wskazywanie ewentualnych braków w dotychczasowej nauce.

1) Ocenie podlegają:
• sprawdziany (testy)
• kartkówki (częstotliwość w miarę potrzeb)
• odpowiedzi ustne 
• prace domowe 
• aktywność, zaangażowanie, udział w konkursach
• prace długoterminowe (np. projekty edukacyjne, przygotowanie do konkursów)

2) Zasady wystawiania ocen z prac pisemnych (przelicznik procentowy): 
ocena celująca (cel) – 98% - 100% 
ocena bardzo dobra (bdb) – 91% - 97% 
ocena dobra (db) – 75% - 90% 
ocena dostateczna (dst) – 51% -74% 
ocena dopuszczająca (dop) – 30% - 50% 
ocena niedostateczna (ndst) – 0% - 29% 
Dopuszcza się wystawianie ocen cząstkowych z plusami i minusami przy górnej lub 
dolnej granicy procentowej punktów (nie dotyczy to oceny niedostatecznej i górnej 
granicy oceny celującej).

3) Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy.

4) Uczeń ma możliwość zgłoszenia nieprzygotowania 2 razy w ciągu półrocza. Jest to
odnotowane w dzienniku. Nieprzygotowanie powinno być zgłaszane na początku 
lekcji, najpóźniej podczas sprawdzania listy obecności i może obejmować: brak pracy
domowej, brak zeszytu lub brak gotowości do odpowiedzi. Nie dotyczy to 
zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych i zapowiedzianych kartkówek. Po 
wykorzystaniu limitu uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę 
niedostateczną.

5) Nauczyciel ma prawo sprawdzać bieżącą wiedzę uczniów za pomocą krótkich 
kartkówek (pisemnych form sprawdzania wiedzy nie dłuższych niż 15 minut trwania 
lekcji) podczas każdej lekcji. Kartkówki nie muszą być zapowiadane.

6) Uczniowie piszą całogodzinne bądź krótsze testy i sprawdziany pisemne, które 
muszą być zapowiadane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdzian 
może obejmować materiał z kilku działów. Prace pisemne poprzedzone są lekcją 
powtórzeniową.



7) Uczeń ma prawo do poprawy oceny w ciągu dwóch tygodni od momentu jej 
otrzymania lub w inny terminie po indywidualnym uzgodnieniu z nauczycielem. 
Poprawa oceny niedostatecznej może być tylko raz.

8) Prace pisemne udostępniane są rodzicom podczas klasowych zebrań z rodzicami 
bądź konsultacji, uczniom – podczas omawiania zadań oraz wyników pracy.

9) Nieobecność podczas pisemnej formy sprawdzania wiedzy odnotowywana jest 
w dzienniku małą literą "x". Uczeń ma obowiązek zaliczyć daną pracę w ciągu 
dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły. Dopuszcza się  wydłużenie czasu na 
poprawę po indywidualnej konsultacji z nauczycielem. Brak zaliczenia w 
wyznaczonym terminie skutkuje zamianą literki „x” na ocenę niedostateczną.

10) Poprawione oceny zapisywane są w dzienniku w rubryce sąsiedniej.

11) Uczeń zobowiązany jest uzupełnić braki oraz odrobić pracę domową, jeśli był 
nieobecny w szkole, bez względu na przyczynę nieobecności.

12) Uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę semestralną ma obowiązek zaliczyć 
semestr we wskazanym terminie.

13) Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych. Wagi ocen: 
• sprawdzian, test -waga 3 
• kartkówka, odpowiedź ustna – waga 2 
• aktywność, praca na lekcji – waga 1 
• zadanie domowe – waga 1 
• udział w konkursach – waga 1 - 2 
• praca w grupach – waga 1 
• prace długoterminowe np. metodą projektu, przygotowanie do konkursu waga 

2-3 (w zależności od stopnia trudności i zaangażowania).

14) Ocena aktywności:

- plus (+) uczeń może otrzymać za częste zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych 
odpowiedzi na lekcji, aktywność w pracy zespołu, krótkie prace domowe;

- minus (-) uczeń może otrzymać za brak zeszytu lub środków dydaktycznych 
potrzebnych do lekcji, a wskazanych przez nauczyciela, brak zaangażowania w pracy
na lekcji, nie udzielanie odpowiedzi na krótkie pytanie z zakresu materiału z ostatniej
lekcji.

Plusy i minusy odnotowywane są w zeszycie przedmiotowym. Rozliczanie plusów 
i minusów odbywa się na bieżąco:

7(+)-cel, 5(+)-bdb, 3(-)-ndst. Dopuszcza się oceny: db - 4(+) i dst - 3(+)

15) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny zostały zamieszczone w innym 
folderze na stronie internetowej szkoły.


